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KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 4/2020  

 

aika maanantaina 14.4.2020 klo 18:00-20:04. 

 

paikka Seurakuntakeskus, Tähtitaivas, Rykmentintie 34, Tuusula 

 

jäsenet ☒ Ulla Rosenqvist  puheenjohtaja   

 ☒ Pekka Latva-Pukkila  varapuheenjohtaja, etänä 

 ☒ Ilkka Ertimo   jäsen, etänä 

 ☐ Satu Heikkilä   ” 

 ☒ Leena Jäntti   ”, etänä 

 ☒ Arto Kivistö   ”, etänä 

 ☒ Katja Pietilä-Virtanen  ”, etänä 

 ☒ Ulla Siimes   ”, etänä   

 ☒ Liisa Sirén   ”, etänä 

 ☒ Jorma Sulander  ” saapui 19:39- §26 

 ☒ Lauri Untamo  ” 

 ☒ Soile Seuna   varajäsen, etänä 

    

 

 

muut osallistujat 

☒ Seppo Yli-Antola  kirkkovaltuuston puheenjohtaja 

☒ Jukka Kaikkonen  kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja 

☒ Tuija Kantanen  vs. talousjohtaja  

☒ Tuula Rasilainen  johtava tiedottaja, sihteeri 

☒ Kalervo Pöykkö  sihteeri 

☒ Niklas Turku  kiinteistöpäällikkö, paikalla § 21, 

    

asiat § 21-26 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Ulla Rosenqvist     Kalervo Pöykkö 

puheenjohtaja     sihteeri  

 

 

pöytäkirjan tarkastus Tuusulassa 14.4.2020 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Lauri Untamo    Ulla Siimes 
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KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

Kirkkoherra piti alkuhartauden ja kirkkoneuvosto lauloi virren 343. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00, 
suoritettiin nimenhuuto sekä totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.    

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN 

Valittiin kokouksen 4/2020 pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Ulla Siimes ja Lauri Untamo.  

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS  

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Vaihdettiin käsittelyjärjestystä siten, että 
Valmiussuunnitelman päivitys ja Työyhteisön kehittämisprosessin ohjausryhmän kokoonpano vaihtoivat 
paikkaa.  

VALMIUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS 
KN 21 

Valmiussuunnitelma tulee päivittää kerran vuodessa talous- ja toimintasuunnitelman yhteydessä.  Ryhmään, 
jonka tehtävänä oli tehdä päivitys, kuuluivat kirkkoherra, talousjohtaja, johtava tiedottaja, ylipuutarhuri, 
palvelun työalajohtaja, kasvatuksen työalajohtaja ja kiinteistöpäällikkö, joka toimi koollekutsujana ja 
puheenjohtajana. 

LIITE 1  Valmiussuunnitelma 2020 liitteineen 

Vs talousjohtajan  
esitys 

Kirkkoneuvosto 

1. käy yleiskeskustelun valmiussuunnitelmasta 

2. hyväksyy valmiussuunnitelman 2020 

Päätös 

Asia jätettiin pöydälle ja tuodaan seuraavaan kokoukseen päätettäväksi.  

TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISPROSESSIN OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANO 
KN 22 

Tuusulan seurakunnan kehittämishankkeen toteutus aloitetaan keväällä 2020 Werka  kehityksen kanssa. 

Hankkeen toteutuksen ohjauksesta ja seurannasta vastaa ohjausryhmä, johon kutsutaan edustajia 
seurakunnan johdosta johdosta ja työntekijöistä sekä kirkkoneuvostosta.  

Kirkkoneuvosto päättää ohjausryhmän kokoonpanosta. 

Puheenjohtajan 
esitys 

Kirkkoneuvosto valitsee ohjausryhmään 

1. kirkkoneuvoston edustajina Seppo Yli-Antola, Jukka Kaikkonen ja Pekka Latva-Pukkila 

2. johtavien työntekijöiden edustajina tukipalveluista Virpi Väre ja Niklas Turku ja toiminnallisilta Tuula 
Saarensola, Lauri Seppänen, Jaana Rannikko ja Elisa Varkemaa  

3. työtekijöiden edustajina pääluottamusmiehet Eliisa Winberg, Pasi Komulainen ja Helena Metsolan 
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4. kirkkoherra Ulla Rosenqvistin ja vs. talousjohtaja Tuija Kantasen. 

Keskustelun jälkeen kirkkoherra veti esityksensä pois.  

Päätös 

Kirkkoneuvosto nimesi ryhmään Ilkka Ertimon, Ulla Siimeksen, Pekka Latva-Pukkilan ja Satu Heikkilän. Lisäksi 
mukaan tulevat pääluottamusmiehet Eliisa Winberg, Pasi Komulainen ja Helena Metsola. 

Kirkkoherran ja talousjohtajan osallistumisesta ohjausryhmään äänestettiin. Pohjaesityksen mukaisesti 
äänestettiin Jaa.  

 Jaa Ei 

Ulla Rosenqvist ☒ ☐ 

Pekka Latva-Pukkila ☐ ☒ 

Ilkka Ertimo ☐ ☒ 

Leena Jäntti ☐ ☒ 

Arto Kivistö ☐ ☒ 

Katja Pietilä-Virtanen ☐ ☒ 

Ulla Siimes ☒ ☐ 

Liisa Sirén ☐ ☒ 

Jorma Sulander ☐ ☐ 

Lauri Untamo ☒ ☐ 

Soile Seuna ☐ ☒ 

Äänestyksen tuloksena kirkkoherra ja talousjohtaja eivät ole ohjausryhmän jäseniä. Ryhmä valitsee 
puheenjohtajan keskuudestaan.  

METSÄSTYSMAIDEN VUOKRAUS 
KN 23 

______________ 

Kiint.jk § 5 

Rusutjärven ja Vanhakylä-Ruskelan metsästysseurojen maanvuokrausanomukset 

Tuusulan seurakunnan metsästysmaat Envalli ja Ämmänhuhta tiloilla ovat olleet vuokrattuina Rusutjärven 
metsästysseuralle 16.4.2015 – 15.4.2020. Vuokrasopimuksen kohta päättyessä on kaksi metsästysseuraa 
osoittanut nyt kiinnostuksensa vuokrata seurakunnan metsästysmaita: Rusutjärven metsästysseura ja 
Vanhakylä-Ruskelan Metsästysseura.  

Kiinteistöpäällikkö on selvittänyt Tuusulan kunnalta, miten kunta on suhtautunut metsästysmaihin.  

Kunta seuraa riistakeskuksen ohjeistusta joka on jakanut Tuusulan alueisiin eri metsästysseurojen välillä. 
Envallin ja Ämmänhaudanmäen alue sijoittuu kunnan jaon mukaan Rusutjärven metsästysseuran alueelle. 

Kiinteistöpäällikön esitys: 

Koska vuokrattavat alueet kuuluvat Tuusulan kunnan jaossa Rusutjärven metsästysseuralle, kiinteistötoimen 
johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että Tuusulan seurakunta vuokraa Envallin tilan kaksi lohkoa 858-413-
3-23 / 3 ja 858-413-3-23 / 1 yhteensä 33,78 ha, sekä Ämmänhaudanmäki 858-413-3-22 (8,50 ha) Rusutjärven 
metsästysseuralle metsästysmaiksi ajalle 16.4.2020-15.4.2025. Vuokra on 0,50 € / ha / vuosi.  

Korona viruksen aiheuttamista kokoontumisrajoitteista johtuen kiinteistötoimen johtokunta on 
sähköpostitse käsitellyt metsästysmaiden maanvuokrausasiaa ja on yksimielisesti hyväksynyt (käsittelyyn 
osallistuivat luottamushenkilöistä puheenjohtaja ja 3 jäsentä) kiinteistöpäällikön asiasta tekemän esityksen. 
Päätös tuodaan seuraavaan kiinteistötoimen johtokunnan kokoukseen vahvistettavaksi 



            

 PÖYTÄKIRJA   4/2020 4 

Kirkkoneuvosto  14.4.2020 

 
 

Liite 2A Karttaote Envallin tilasta 
Liite 2B Karttaote Ämmänhaudanmäen tilasta 
Liite 2C Tuusulan kunnan jako metsästysseurojen välillä 

Vs talousjohtajan  
esitys 

Kirkkoneuvosto   

1. päättää, että Envallin tilan kaksi lohkoa 858-413-3-23 / 3 ja 858-413-3-23 / 1 yhteensä 33,78 ha, sekä 
Ämmänhaudanmäki 858-413-3-22 (8,50 ha) vuokrataan Rusutjärven metsästysseuralle metsästysmaiksi 
ajalle 16.4.2020-15.4.2025.  

2. päättää, että vuokra on 0,50 € / ha / vuosi 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

POISTOSUUNNITELMAAN LISÄYS PAIJALAN UUSI SOSIAALI- JA HUOLTORAKENNUS 
KN 24 

Paijalan uusi sosiaali- ja huoltorakennus valmistus vuonna 2019. Tilinpäätökseen täytyy määritellä 
poistosuunnitelma ko. rakennukselle.  

Vuoden 2017 kirkkovaltuuston päätöksen ja Kirkkohallituksen v. 2005 ohjeistuksen mukaisesti rakennuksiin 
noudatettaisiin tasapoistoa.  

Kirkkovaltuusto on päättänyt 19.12.2017 uuden seurakuntakeskuksen poistojen perusteeksi tasapoiston 40 
v. 

Kirkkohallitus on antanut ohjeelliset poistoaikasuositukset v. 2005. Niiden mukaisesti seurakuntatalot 
sijoittuvat välille 30 - 40 v.   Hallinto- ja laitosrakennukset 20-40 vuotta Huolto- ja talousrakennukset 10-20 
vuotta. Kirkkohallituksen ohjeissa ei ole näkyvissä enää lainkaan mainintaa menojäännöspoistoista.  

Vs talousjohtajan  
esitys 

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Paijalan uuden sosiaali- ja huoltorakennuksen 
suunnitelmanmukaisten poistojen perusteeksi päätetään tasapoisto 40 v. 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

LOMAUTUS 
KN 25 

______________________ 

KN 17 (30.3.2020) 

Tuusulan seurakunnassa on annettu lomautusvaroitus 17.3.2020 koko henkilökunnalle, johtuen Korona-
tilanteesta ja siihen liittyvistä toiminnan keskeytyksistä ja muutoksista. 

Korona-virusepidemiasta johtuvat maan yleiset lomautukset johtavat väistämättä siihen, että seurakunnan 
verotulot tulevat pienenemään loppuvuotta kohti. 
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Tilaisuuksien peruminen johtaa töiden vähentymiseen ja näin ollen lomautusvaroituksen antaminen on 
katsottu aiheelliseksi, jotta mahdollisilta irtisanomisilta voitaisiin jatkossa välttyä. 

Kirkon työmarkkinalaitos = KiT on käynyt kirkon pääsopijajärjestöjen kanssa keskusteluja seurakuntien 
paineista lomauttaa työntekijöitään toimintojen keskeyttämisen vuoksi. KiT kiinnittää seurakuntien 
huomiota siihen, että poikkeusoloista huolimatta kirkon virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa ja niitä 
on noudatettava. Lomautukset tulisi KiT:n näkemyksen mukaan pyrkiä pitämään mahdollisimman vähissä. 

Vs talousjohtajan  
esitys 

Kirkkoneuvosto 

3. kuulee selvityksen tilanteesta 

4. käy yleiskeskustelun mahdollisista lomautuksista 

5. päättää jatkaa lomautusten valmistelua 

Päätös 

Kirkkoneuvosto päätti jatkaa koko henkilökuntaa koskevien lomautusten valmistelua pois lukien 
hautaustoimi, jonka tehtävä on lakisääteinen.  

_________________________ 
KN 25 

Kirkkoneuvosto teki 30.3.2020 päätöksen, että lomautusten valmistelua jatketaan.  

Työnantajalla on oikeus lomauttaa, jos työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet 
tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan 
tarpeita vastaavaa koulutusta. 

Työnantaja saa lomauttaa työntekijän ainoastaan siinä määrin, kuin se on lomauttamisen perusteen kannalta 
välttämätöntä. Lomautuksen toteuttamistavan ja lomautuksen keston sekä työajan lyhennyksen määrän on 
oltava oikeassa suhteessa työnantajan toimintaedellytysten muuttumisesta johtuvaan tarpeeseen. 

Tarjottavalla sopivalla työllä tarkoitetaan sellaista, jota työntekijä koulutuksensa, yleisen ammattitaitonsa tai 
kokemuksensa perustella pystyy tekemään. Tässä on oikeus arvioida myös työntekijän henkilökohtaisia 
ominaisuuksia.  

Jokaisen lomautettavan työntekijän kohdalla on konkreettisesti perusteltava hänen työnsä loppuminen tai 
olennainen vähentyminen, jotta lomauttaminen on laillista. 

Jos työt ovat vähentyneet jonkin toiminnallisen kokonaisuuden sisällä, työnantaja voi valita lomautettavat 
näitä samoja töitä tekevistä työntekijöistä. Tällöin voidaan käyttää ainakin seuraavia kriteerejä: 

o työntekijän soveltuvuus uudelleen järjestettyihin tehtäviin 
o mm. työntekijän ammattitaito ja osaaminen, yhteistyökyky 
o palvelussuhteen kestoaika 
o työntekijän huoltovelvollisuus 

Edellä mainitussa tapauksessa voidaan myös jakaa lomautusaikaa työntekijöiden kesken. 

Esimiehet/työalavastaavat ovat käyneet yhteistyöneuvottelut omien työntekijöidensä kanssa. Työntekijöillä 
on ollut mahdollisuus pyytää neuvotteluun mukaan luottamusmies ja samassa neuvottelussa on voinut olla 
useampia työntekijöitä yhtä aikaa koolla. 

Kirkkoherra ja vs talousjohtaja ovat haastatelleet viikolla 14/2020 ja 15/2020 johtavia työntekijöitä koskien 
henkilöstön työtilannetta touko-kesäkuun 2020 aikana ja mahdollisia lomautuksia, mikäli työt ovat 
oleellisesti vähentyneet tai loppuneet.  Neuvottelut käytiin kaikkien johtavien työntekijöiden kanssa lukuun 
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ottamatta hallintopastoria, joka ei neuvotteluun tullut. Hän toimitti kirjallisena oman kantansa 8.4.2020 klo 
12.43 sähköpostilla.  

Henkilöstölle on toimitettu tieto, että heillä on mahdollisuus siirtyä hautausmaan kausityöhön ja vaihtaa 
lomarahoja vapaaksi mahdollisten lomautusten sijaan. Kausityöhön ei ole ollut halukkuutta, mutta osa 
työntekijöistä on ollut halukas vaihtamaan lomarahoja vapaaksi. 

Yhteistyötoimikunta, joka kokoontui 8.4.2020 kello 12.30-14.00 täsmensi sitä, että tällä hetkellä 
lomautusneuvottelut koskevat niitä työntekijöitä, joille ei ole riittävästi työtehtäviä osoitettavissa. 
Lomautustarve on siis lähtöisin työn määrän merkittävästä vähenemisestä tai työtehtävien puuttumista. Jos 
jatkossa on tarve lomauttaa taloudellisten syiden vuoksi (verotulojen pieneneminen), on koko työyhteisö 
lomautusuhan alla.  

Kirkon alan unioni pohti, miksi tämänhetkisiin ”säästötalkoisiin” osallistuu vain varsinkin tukipalveluiden 
työntekijöitä. 

Yhteistyötoimikunta esitti, että jos jatkossa joudutaan lomauttamaan työntekijöitä taloudellisilla perusteilla, 
ei kevään 2020 aikana lomautettavat ole tuolloin lomautettavien listalla. 

Määräaikainen lomautus päättyy lomautusilmoituksessa ilmoitettuna päivänä, jos työntekijä ja työnantaja 
eivät sovi aikaisemmasta työhön paluusta. Eli työnantaja voi kutsua töihin nopeastikin kesken määräaikaisen 
lomautuksen, mutta asiasta on siis sovittava työntekijän kanssa.  

Liite 3  Lomautettavat henkilöt  

Vs talousjohtajan  
esitys 

Kirkkoneuvosto  

1. kuulee selvityksen työtilanteista touko-kesäkuussa 2020 

2. päättää, että esitetyt 8 henkilöä lomautetaan 3-6 viikon mittaisiksi ajoiksi, riippuen työalan 
työtilanteesta touko-kesäkuun 2020 aikana 

3. päättää, että mikäli syksyn 2020 aikana joudutaan vielä turvautumaan lomautuksiin esim. 
taloudellisista syistä, niin nyt lomautetut henkilöt ovat syksyn lomautuksien ulkopuolella 

Talousjohtaja lisäsi esitykseensä kohdat: 

4. Kirkkoneuvosto suosittelee, että työntekijät vaihtavat lomarahansa vapaaksi.  

5. Lomautusasian käsittelyä jatketaan toukokuun tai kesäkuun 2020 kirkkoneuvoston kokouksessa.  

Päätös 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

VUODEN 2019 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 
KN 26 

Kirkkojärjestys 15 luku 5 § 

Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun 
mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä 
talouden tasapainottamiseksi. 

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä 
talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. 
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Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ja 
taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien 
tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston 
käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun 
loppuun mennessä. 

Tuusulan seurakunnan tilinpäätös on 798.977,90 € ylijäämäinen vuonna 2019, ja tähän suurimmalta osalta 
vaikutti Jokelan tonttien myyntivoitot, OP-sijoitusrahaston lunastamisesta saadut tuotot ja virheellisten 
kiinteistöverojen palautukset. Lisäksi tuloja saatiin budjetoitua enemmän ja menoissa on säästetty. 

Verotulojen kertymä budjetoituun verrattuna oli + 5775,17 €. 

Kirkollisveroa kerättiin 1,45 % mukaan. 

Liite 4  Tuusulan seurakunnan ja hautainhoitorahaston toimintakertomus 2019 

Puheenjohtajan  
esitys 

Kirkkoneuvosto 

1. käsittelee vuoden 2019 Tuusulan seurakunnan ja hautainhoitorahaston kertomuksen  

2. päättää esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä liitetään edellisen vuoden yli/alijäämään 

3. allekirjoittaa tilinpäätöksen ja antaa sen edelleen kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

MUUT ASIAT 

ILMOITUSASIAT 

Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi: 

Jokelan kirkon tulevaisuutta selvittävän työryhmän selvitys tämänhetkisestä tilanteesta – Työryhmän 
puheenjohtaja Ilkka Ertimo kertoo kokouksessa.  

Kirkkohallituksen yleiskirjeet: 

• 11/2020 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys hallinnon järjestämisestä 

o Liite 1 - 131-2020 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys srk ja srky sekä kkh hallinnosta 
poikkeusoloissa 

o Liite 2 - Sähköinen kokous 

• 12/2020 Kirkkohallituksen päätös kirkon tietoturvapolitiikasta ja yleisistä tietoturvamääräyksistä 
poikkeamisesta poikkeusolojen aikana 

o Liite 132 - 2020 Kirkkohallituksen väliaikainen määräys tietoturvapolitiikasta 

• 13/2020 Esitykset pro ecclesia –mitalin ja ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 
2020 

o Liite - Hallinnonalan ohje Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan 
kunniamerkkiehdotusten valmistelusta 

https://evl.fi/documents/1327140/60545655/11_2020+Kirkkohallituksen+v%C3%A4liaikainen+m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ys+hallinnon+j%C3%A4rjest%C3%A4misest%C3%A4_korjattu.pdf/8860944f-f3e3-090b-09ba-82501bde4104?t=1585900175133
https://evl.fi/documents/1327140/60545655/11_2020+liite+131-2020_Kirkkohallituksen+v%C3%A4liaikainen+m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ys+srk+ja+srky+sek%C3%A4+kkh+hallinnosta+poikkeusoloissa.pdf/4e7121a0-f100-c02d-9fd4-9d17d17d3f5e?t=1585057096688
https://evl.fi/documents/1327140/60545655/11_2020+liite+131-2020_Kirkkohallituksen+v%C3%A4liaikainen+m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ys+srk+ja+srky+sek%C3%A4+kkh+hallinnosta+poikkeusoloissa.pdf/4e7121a0-f100-c02d-9fd4-9d17d17d3f5e?t=1585057096688
https://evl.fi/documents/1327140/60545655/11_2020+liite+S%C3%A4hk%C3%B6inen+kokous.pdf/111affd9-1d0a-20e5-9305-c81010bd0c6c?t=1585132118958
https://evl.fi/documents/1327140/60545655/12_2020+Kirkkohallituksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+kirkon+tietoturvapolitiikasta+ja+yleisist%C3%A4+tietoturvam%C3%A4%C3%A4r%C3%A4yksist%C3%A4+poikkeamisesta+poikeusolojen+aikana.pdf/68a88b93-47ce-4ff6-4fc0-031eb48b8919?t=1585125545963
https://evl.fi/documents/1327140/60545655/12_2020+Kirkkohallituksen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+kirkon+tietoturvapolitiikasta+ja+yleisist%C3%A4+tietoturvam%C3%A4%C3%A4r%C3%A4yksist%C3%A4+poikkeamisesta+poikeusolojen+aikana.pdf/68a88b93-47ce-4ff6-4fc0-031eb48b8919?t=1585125545963
https://evl.fi/documents/1327140/60545655/12_2020+liite+132-2020_Kirkkohallituksen+v%C3%A4liaikainen+m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ys+tietoturvapolitiikasta.pdf/fbe8d6a7-e4c5-4790-79ff-824cf396ed9f?t=1585125481304
https://evl.fi/documents/1327140/60545655/13_2020+Esitykset+pro+ecclesia+%E2%80%93mitalin+ja+ritarikuntien+kunniamerkkien+saajiksi+itsen%C3%A4isyysp%C3%A4iv%C3%A4n%C3%A4+2020.pdf/aa992229-0f90-ac3f-f1f8-8118cfd575d8?t=1586331345739
https://evl.fi/documents/1327140/60545655/13_2020+Esitykset+pro+ecclesia+%E2%80%93mitalin+ja+ritarikuntien+kunniamerkkien+saajiksi+itsen%C3%A4isyysp%C3%A4iv%C3%A4n%C3%A4+2020.pdf/aa992229-0f90-ac3f-f1f8-8118cfd575d8?t=1586331345739
https://evl.fi/documents/1327140/60545655/13_2020+liite+VN_3030_2020-OKM-1Hallinnonalan+ohje+Suomen+Valkoisen+Ruusun+ja+Suomen+Leijonan+kunniamerkkiehdotusten+valmistelusta+-+Anvisning+till+f%C3%B6rv.pdf/f91a16be-f507-9316-ccca-9e30539b9136?t=1586331231962
https://evl.fi/documents/1327140/60545655/13_2020+liite+VN_3030_2020-OKM-1Hallinnonalan+ohje+Suomen+Valkoisen+Ruusun+ja+Suomen+Leijonan+kunniamerkkiehdotusten+valmistelusta+-+Anvisning+till+f%C3%B6rv.pdf/f91a16be-f507-9316-ccca-9e30539b9136?t=1586331231962
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Kirkkoneuvosto  14.4.2020 

 
 

• Seurakunnan kuukausiraportit (Liitteet) 

o Seurakunnan kuukausiraportti 02.2020 

o Henkilöstötilaston kuukausiraportti 02.2020 

KESKUSTELUASIAT 

SEURAAVAT KOKOUKSET 

Kirkkoneuvosto: 5.5. ja 9.6. klo 18 

Kirkkovaltuusto: 19.5. klo 18.30 

KOKOUKSEN PÄÄTÖS 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:04 ja antoi oikaisuvaatimusohjeet liitettäväksi pöytäkirjaan. 
Kirkkoneuvosto lauloi  virren 555.  


